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Morgenrood
in opgang,
Aurora

nieuwe vertaling aan de hand van
Böhme’s oertekst uit 1612

Jacob Böhme
hardback met stofomslag
24,0 x 16,5 cm | 380 blz | € 29,50

bestelnr. 1252 | ISBN 978 6732 467 0

I

n het jaar 1612 schreef Jacob Boehme (1575-1624) zijn eerste boek, dat al in
de zeventiende eeuw wijd en zijd bekend werd onder de naam ‘Aurora’. Zelf

bleef Boehme bij zijn eigen titel: ‘Morgenrood in opgang’.
De diepgang van het boek is ongekend. Boehmes benadering is revolutionair en de
onderwerpen talrijk. Hij schrijft vrijuit over hemel en hel, over de zeven brongeesten,
over engelen en duivelen, heeft een dialoog met Lucifer zelf en daagt geleerden,
theologen en dominees uit. En vooral schrijft hij over de mens, dat mysterieuze dubbelwezen, die al deze dingen – en meer, namelijk de gehele godheid en de gehele
schepping – in zichzelf herkennen kan.
Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is de eerste Nederlandse vertaling die
zich baseert op het handschrift van Jacob Boehme zelf, dat eeuwenlang als verloren
gold, maar al die tijd werd bewaard in een kring van Boehme-vrienden. Eerdere
vertalingen hadden kopieën als uitgangspunt, die op plaatsen afweken van het handschrift. De ‘Urtekst’ kwam in 1953 ter beschikking van de geleerde dr. W. Buddecke, die het transcribeerde en in 1963 in druk uitgaf.

Handschriften
en vrienden van
Jacob Böhme
in Leiden en Amsterdam
Van Leiden naar Linz am Rhein

Govert Bonnie Snoek
hardback 23,0 x 15,5 cm
323 blz | € 29,50

bestelnr. 1250 | ISBN 978 6732 468 7

H

et archief van handschriften van de Silezische mysticus Jacob Böhme, afschriften daarvan, gedrukte Böhme-uitgaven en geschriften van latere Böhme

aanhangers, bevond zich vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1941 in

Linz am Rhein, een aardig stadje gelegen tussen Bonn en Koblenz en werd beheerd
door geestverwanten van Böhme. Over deze gemeenschap van Böhmevrienden
was niet veel bekend.
De auteur vroeg zich af of er nadere informatie over deze groep te vinden was. Zijn
zoektocht blijkt een spannend relaas te zijn geworden, dat de handschriften volgt op
hun reis rond 1630 van Görlitz naar Amsterdam, in de laatste decennia voor 1700
van Amsterdam naar Arnhem, en rond 1750 van Leiden na talrijke omzwervingen
naar Linz am Rhein in Duitsland. Helemaal spannend wordt het rond de tweede
wereldoorlog, als de Gestapo beslag komt leggen op het archief. Deze studie, die
nu in boekvorm verschijnt, bevat de achtergrondinformatie over het ontstaan van
het Linzer Archiv, dat sinds 1970 voor een deel in de Herzog August Bibliothek in
Wolfenbüttel wordt bewaard. Andere delen bevinden zich in Görlitz en Wroclaw,
het voormalige Breslau.
Govert Bonnie Snoek (1950) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht, waar hij in 1998 promoveerde op zijn dissertatie ‘De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw’.
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Midden in het tijdperk van de waan, van de

massa-desinformatie en het fakenieuws, komt
Stichting Rozenkruis met drie symposia over
het Schone, het Goede en het Ware. Zij doet

het Schone
het Goede
het Ware

dat, omdat zij gelooft dat in die drie abstracte
grootheden de diepste grond en het hoogste

doel van menszijn ligt. Tussen de harde aardse
werkelijkheid en de verheven eigenschappen
van het goddelijke zijn, is daar de menselijke

geest, de unieke geestvonk, dat principe, dat
maakt dat we ‘ik’ kunnen zeggen.
Waar komen wij vandaan?
Wij weten het niet.

Drie symposia over
de trias van Plato

Waarheen gaat wij?

Het is ons onbekend.

Wie zijn wij, in het Ware?

De drie symposia over de Trias van Plato

zijn een zoektocht geweest, vanuit een groot
aantal richtingen en invalshoeken, naar

antwoorden op deze vragen – die de mens

diverse auteurs

hebben begeleid vanaf de tijd dat hij zich
vragen kan stellen.

Rozekruis Pers | Haarlem

soft back met flappen
Symposion 40, 41 en 42 gebundeld
21,5 x 13,5 cm | 168 blz | € 19,50
drie symposia over de trias van Plato
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idden in het tijdperk van de waan, van de massa-desinformatie en fake
news, komt Stichting Rozenkruis met drie symposia over het Schone, het

Goede en het Ware. Zij doet dat, omdat zij gelooft dat in die drie abstracte
grootheden de diepste grond en het hoogste doel van menszijn ligt. Tussen de
harde aardse werkelijkheid en de verheven eigenschappen van het goddelijke
zijn, is daar de menselijke geest, de unieke geestvonk, dat principe, dat
maakt dat we ‘ik ben’ kunnen zeggen.
Waar komen wij vandaan?
Wij weten het niet.
Waarheen gaan wij?
Het is ons onbekend.
Wie zijn wij, in het Ware?
De drie symposia over ‘de Trias van Plato’ zijn een zoektocht geweest, vanuit een
groot aantal richtingen en invalshoeken, naar antwoorden op deze vragen – die
de mens hebben begeleid vanaf de tijd dat hij zich vragen kan stellen.

B

este boekenklant,

De nieuwe najaarscatalogus is er! De feestdagen Sinterklaas, Kerst en Oud
en Nieuw komen er al weer snel aan. De dagen worden steeds korter en
de zomerkleren zijn allang opgeborgen en de wanten weer tevoorschijn
gehaald. De laatste maanden van het jaar brengen ook de terugblik op het
achter ons liggende jaar. Wat is er allemaal gebeurd in ons leven en de
wereld om ons heen? De feestdagen brengen niet alleen de gezelligheid
van het samen-zijn, een gezellig haardvuurtje, een kaarsje dat brandt, maar
dagen rond Kerst kunnen ook zorgen voor bezinning en reflectie.
In de nieuwe catalogus treft u mooie boeken aan, die passen bij die reflectie
op ons leven. Zo is er ‘Morgenrood in opgang, Aurora’, een nieuw verschenen vertaling aan de hand van Böhmes oertekst uit 1612. Jacob Böhme
schrijft daarin bijvoorbeeld: ‘Ieder mens is vrij; hij is als een eigen God; hij
kan zich in dit leven in toorn of in licht veranderen. Waarmee iemand zich
kleedt, laat zien wie hij is. U kunt niet zeggen dat u niet in God leeft en bestaat, of dat God iets vreemds, onbekends is, wat u niet kunt bereiken. Waar
u nu bent, daar is de poort naar God.’ U heeft dus altijd en overal een zeer
fundamentele keuze; daar waar u nu bent, daar kan ook de poort naar God
worden gevonden. Omdat deze poort naar God, naar het Licht, naar de
Liefde, zich in u bevindt. Wij raden u dit rijke boek van harte aan!
Natuurlijk hebben wij ook weer verschillende boeken in de aanbieding waaronder drie reeds eerder verschenen boeken van Jacob Böhme, zie blz 24-25.
Wij wensen u een ontspannen en gezellige winter met tijd voor een inspirerend boek en bezinning op de dingen die er werkelijk toe doen.
Maartje Letema
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christendom

oosterse wijsheid
oude culturen

Mani’s lichtschat
Mani | hardback | 224 blz | € 26,50 | bestelnr. 1119
bestelnr. 9789067321907

Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de
christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich
over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de
lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De
verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in
een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen
en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel,
en de alvader zelf, de ‘zon aller zonnen’.

christendom

Wie zijn wij. Waar komen wij
vandaan. Waar gaan wij naartoe. De structuur van de mens
Moolenburgh Sr., Hans | hardback | 127 blz | € 19,95
bestelnr. 9789047707677

Wie zijn wij, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe?
Volgens de huidige wetenschap is de wereld uit louter toeval
ontstaan en zijn wij ons brein, eigen verantwoordelijkheid
bestaat niet en voortplanting is ons enige nut. Een gevoel
van nutteloosheid, depressies en een zucht naar snelle
bevrediging zijn hiervan het gevolg. Moolenburgh legt
aan de hand van de Bijbel en studies uit hoe de mens
in elkaar zit en dat wij over de Geest beschikken die wij
hebben verwaarloosd. Maar er is hoop, de geest is namelijk
sterker dan we ons kunnen voorstellen. (zie ook blz 39

Spirituele Kerst – handreiking
voor bezinning en bezieling
rondom Kerstmis en Oud en Nieuw
Boer, A. de en Rozema, T. | softback | 180 blz | € 14,50
bestelnr. 1227 | 9789067324434

Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien.
De Kerstperiode van 22 december tot 6 januari is bijzonder
geschikt om je te verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige

dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar.
Laat je raken door diepzinnige verhalen uit het Aquarius
Evangelie. Leg het fundament voor een inspirerend nieuw
jaar met aandacht voor geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Het Evangelie van Thomas
Quispel, G. | hardback | 380 blz | € 10,00
bestelnr. 1160 | 9789071608179

Deze uitgave door Gilles Quispel van Het Evangelie van
Thomas bevat een complete vertaling van de Koptische
tekst. Daarbij volgt een commentaar op iedere logon, waarbij Quispel de bron traceert (Judees of Alexandrijns) en een
context biedt voor ieder woord van Jezus. Hij vergelijkt deze
tekst met de canonieke evangeliën en andere vroeg-christelijke bronnen die veel van het oorspronkelijke christendom
hebben bewaard. Volgens Quispel blijkt uit dit Evangelie dat
Jezus een wijsheidsleraar is.

Het Christelijke inwijdingsmysterie – Dei Gloria Intacta
J. van Rijckenborgh | hardback | 206 blz | € 24.50
bestelnr. 1026 | 9789067323178

Dit boek biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot
wie Johannes zich richt, maken deel uit van Ashia: het deel
van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven
wordt een door de Christuskracht geleide inwijdingsweg van
kosmische dimensie. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven
planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte
van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van
de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser
perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen.

oosterse wijsheid

De Islam begrijpen
Candiard, Adrien | softback | 144 blz | € 16,90
bestelnr. 9789089722669

Overspoeld als we worden met informatie en meningen
over de islam is het niet makkelijk het ware gezicht van
5

oosterse wijsheid

6

wetenschap l kunst l cultuur l geschiedenis
deze godsdienst te achterhalen. Door veranderingen in de
Europese samenleving wordt ons van alles door de media
opgedrongen. Maar hoe weten wij waarmee de meer dan
een miljard gelovigen, zich bezig houdt? Verarmt of verrijkt de islam onze levenswijze? Candiard weet als christen
goed de fijngevoeligheden in de islamitische theologie en
cultuur te duiden voor een breed publiek. Zwart-wit analyses
kent hij niet en dat vormt een welkome aanvulling op het
islamdebat.

Daodejing
Laozi / Kriek, Bartho | hardback | 124 blz | € 14,95
bestelnr. 9789062711529

Dit klassieke boek van het Taoisme wordt aan Laotse toegeschreven maar het is waarschijnlijk geleidelijk ontstaan.
Wanneer je de teksten van de wijsgeer en mysticus Laozi
op je in laat werken dan ervaar je de fascinatie dat er met
weinig woorden zoveel gezegd kan worden. Er ontstaat een
besef van een onvoorstelbare liefde die ons doordringt. Een
toegankelijk en praktisch toepasbaar boek. Kriek geeft ons
een goede, heldere uitleg vooraf en het is een uitnodiging,
niet tot studie maar tot mijmeren, ontdekken en verwerken.
Een verrijking voor elke lezer.

De wijsheid van het grondeloze
Tao
Diverse auteurs | softback | 72 blz | € 11,95
bestelnr. 1218 | 9789067324274

Dit boekje is neerslag van het vierde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Het Taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders
begripsvermogen. En toch... velen worden juist getroffen
door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed
als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder
cultuurgebonden godsbeeld in duigen doet vallen. Lao Zi
houdt ons voor: ‘Als wij het Tao van de oudheid, waaruit
alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan
van het heden regeren’.

Brahma, Vishnoe, Shiva
Diverse auteurs | softback | 61 blz | € 11,95
bestelnr. 1206 | 9789067324014

Deze bundel bevat de inhoud van het tweede van de zeven
Renova-symposia, waarin ‘de grote wijsheidsstromingen’
centraal staan. De teksten richten zich op de wijsheid van
India, op de bakermat van het oeroude Vedische weten van
geest, ziel en lichaam, of van Atman, Boeddhi en Manas.
India is in alles doordrenkt van het lied van de schepper,
of dit nu als Brahma, Vishnoe, Shiva of als Boeddha wordt
benaderd en weergegeven.

wetenschap l kunst
cultuur l geschiedenis

De intelligentie van de kosmos

Grensverleggend wetenschappelijk
onderzoek naar de reden van ons
bestaan
Laszlo, Ervin | softback | 180 blz | € 21,95
bestelnr. 9789492920324

In het verouderde orthodoxe paradigma wordt de wereld
gezien als een reusachtig mechanisme dat functioneert
volgens bekende wetten. Het nieuwe wetenschappelijke
paradigma biedt een ander concept: de wereld is een samenhangend geheel en wordt geïnformeerd door kosmische
intelligentie. Dit is een wereld die met bewustzijn is bezield
en een holistisch systeem vormt. Wij zijn bewuste wezens
die zich met elkaar ontwikkelen als complexe, door kosmische intelligentie geïnformeerde, vibraties in het Akashaveld van het universum. Ervin Laszlo en zijn medewerkers,
die de voorhoede vormen in wetenschap, kosmologie en
spiritualiteit, tonen aan hoe dit naadloos aansluit bij oudere
wijsheidstradities.

Algoritmisering, wen er maar
aan! leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie
Stolze, Jim | softback | 192 blz | € 24,99
bestelnr. 9789024403028

Algoritmen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks
leven. Zij beheersen de digitalisering die onmisbaar is geworden. In dit boek wordt voor verschillende branches op
verhelderende wijze beschreven hoe algoritmen werken,
welke impact ze hebben en welke kansen of bedreigingen
7
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ze met zich meebrengen. Wat betekent algoritmisering bijvoorbeeld voor een organisatie? Hoe combineer je menselijke intelligentie met machine- learning? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt? En waar ligt de grens eigenlijk?

Singing in the brain

over de unieke samenwerking
tussen muziek en de hersenen
Scherder, Erik | softback | 432 blz | € 24,50
bestelnr. 9789025307035

Muziek maakt je fit en gelukkig. Muziek, op wat voor manier dan ook beleefd, kan wonderen doen. In Singing in the
brain beschrijft de meest bevlogen professor van Nederland
het hoe en waarom. Een aantal bijzondere mensen komt
voorbij: het meisje dat uit een coma ontwaakt door haar
lievelingsmuziek, de verlamde gitarist die componist werd,
de eeneiige tweeling die geen melodie kan volgen maar
ritmisch geniaal is. Waarom wordt een liedje een hit?
Waarom houden we van droevige muziek? Dit boek beantwoordt alle vragen over hersenen en muziek.

Het geheime leven van bomen

Twaalf bomen, twaalf verhalen:
wat ze ons vertellen over de inhoud en schoonheid van het leven
Haskell, David | hardback | 320 blz | € 24,99
bestelnr. 9789029092777

In dit boek staan twaalf verschillende bomen die over de
hele wereld verspreid zijn centraal. David Haskell onderstreept hoe de levens van mensen en bomen sterk met
elkaar verbonden zijn. Overal blijken de bomen heer en
meester in een groot netwerk van natuurlijke elementen.
Wortels communiceren met schimmels en bacteriën en zenden chemische boodschappen door de grond. Plantencellen
gebruiken geuren om insecten aan te trekken. En ook het
geruis van de bladeren, de stem van de bomen, vertelt ons
meer over de ecologische verbindingen die al het leven mogelijk maken.

Over de bijen en de bloemen

Planten voor de honingbijen, voor
een tuin vol gezoem

Wyndham Lewis, Sarah | hardback | 144 blz | € 19,99
bestelnr. 9789022335222

Wereldwijd zijn er ongeveer 25.000 verschillende soorten bijen, waarvan slechts zeven soorten honingbijen. Het
grootste deel van de planten die voedsel leveren aan de
mens en andere levende wezens wordt door de honingbijen
bestoven. Maar ze hebben het in onze tijd niet gemakkelijk, ze zijn bedreigd doordat steeds meer groen - bloemen,
planten, struiken en bomen - verdwijnt. Wij kunnen hen
helpen! Dit prachtig geïllustreerde boek staat vol informatie
en ideeën om je dak, muur, terras, balkon of tuin voor honingbijen aantrekkelijk te maken. Iedereen kan iets doen.

Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver
met beelden
Diverse auteurs | softback | 80 blz | € 11,95
bestelnr. 1236 | 9789067324519

Jeroen Bosch is in 2016 in allerlei musea en boeken onder
de aandacht gebracht, omdat het 500 jaar geleden was
dat hij overleed. Ook dit symposion behandelt hem, maar
op een andere manier. Bosch’ werk is ook te beschouwen
vanuit de filosofie van de rozenkruisers, of als iemand die
er misschien wel ‘ketterse’ ideeën op nahield. Kijken naar
de schilderijen van Jeroen Bosch is ook kijken naar de zeven
zonden, die hij uitbeeldt en Vrouwe Alchimia, die de mens
wacht als hij zijn zonden te boven komt

Het leven van Boeddha
De weg naar nu

Terpstra, Erica | softback | 160 blz | € 14,95
bestelnr. 9789078653776

In dit fraai geïllustreerde boek staat het levensverhaal van
de Boeddha centraal. Maar de lezer wordt ook wegwijs gemaakt in de iconografie van de boeddhistische kunst. Veel
aandacht is er ook voor de belangrijke rol van de natuur, zowel in het leven van Boeddha zelf als in het boeddhisme. De
objecten en kunstwerken verwijzen naar de verschillende levensfasen van de Boeddha of naar een telkens terugkerend
element in zijn leven: de boom. Verder gaat het om ‘kunst
van het nu’, die net als het boeddhisme draait om bewustwording van het hier en nu – zonder oordeel.

9
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Allah in Europa

het reisverslag van een ongelovige

Spinozaland – De ontdekking van
de vrijheid (Amsterdam, 1677 )

Leyers, Jan | softback | 468 blz | € 22,99
bestelnr. 9789492478429

Rovere, Maxime | softback | 560 blz | € 27,50
bestelnr. 9789460039386 (verschijnt 13-01-2019)

Jan Leyers verkent de islam in Europa. Groeit er zoiets als
een Europese versie van de islam? Is dat ook wat moslims
zelf willen? En valt het heersende wantrouwen jegens de
islam te overwinnen? Op zoek naar antwoorden trekt Jan
Leyers van Sarajevo naar Brussel. Hij gaat met Bosnische
moefti’s op bedevaart, maakt een moslimkamp in de
Hongaarse poesta mee en gaat in Londen met de voorzitter
van een shariaraad op pad. Hij luistert naar traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen, naar de stem van de kenner en de stem van de straat. Een meeslepend avontuur!

Vaak wordt gedacht dat de Amsterdamse filosoof Spinoza,
nadat hij door de joodse gemeenschap in de ban werd gedaan, in eenzaamheid zijn radicale en nog altijd invloedrijke ideeën ontwikkelde. Spinoza had echter veel vrienden
en bekenden, binnen en buiten Nederland, die zijn werk
lazen en becommentarieerden. Zij leverden een grote bijdrage aan de ontwikkeling van zijn denkbeelden. Onder hen
Constantijn Huygens, Gottfried Leibniz en de gebroeders De
Witt. Dit baanbrekende boek toont de wereld van Spinoza:
mannen en vrouwen die hartstochtelijk op zoek zijn naar
vrijheid en naar de waarheid.

De raaf
Beyens, Louis | softback | 224 blz | € 21,99
bestelnr. 9789045034188

Bij de Inuit en de Indianen van de Noordwestkust van
Amerika was het Vader Raaf die de mensen schiep en al het
leven op aarde. In vrijwel alle culturen neemt de raaf - een
van de intelligentste dieren - een belangrijke plaats in. Louis
Beyens heeft de raaf tijdens zijn lange carrière als poolonderzoeker goed leren kennen. In zijn monografie toont hij
ons alle aspecten van deze fascinerende vogel: in de vrije
natuur, bij experimenten die zijn intelligentie bevestigen en
in zijn lange relatie met de mens.

De hartenjager

leven, werk en roem van Gerbrandt
Adriaensz. Bredero
Stipriaan, René van | hardback | 360 blz | € 24,99
bestelnr. 9789021409528

Het leven van Gerbrandt Adriaensz. Bredero (1585-1618)
was kort maar ongekend vruchtbaar. Maar wie was hij?
Over zijn leven is weinig bekend, zijn werk is heel concreet
alledaags, maar tegelijkertijd ook raadselachtig. Hoe hield
hij zich overeind in het bruisende Amsterdam? In De hartenjager ontrafelt René van Stipriaan de mythen en mysteries rond een van de meest getalenteerde en vrijmoedige
auteurs uit het Nederlandse taalgebied: zijn afkomst, zijn
vriendschappen en liefdes, zijn enorme productiviteit en zijn
plotselinge dood. Weinig is wat het lijkt.

Venetiaanse zangen
opera in Venetië

Bruls, Willem| Hardback | 266 blz | € 24,99
bestelnr. 9789045018256

In de republiek Venetië heerste begin zeventiende eeuw een
cultuur van vrijzinnigheid, waardoor de opera er kon uitgroeien tot een kunstvorm voor iedereen. Claudio Monteverdi
schreef er zijn grote werken en de priester Vivaldi componeerde er voor de theaters. Ook na de 17 e eeuw bleef
Venetië een van de hoofdsteden van de opera. Zo werkten
Giuseppe Verdi en Richard Wagner daar ook aan hun opera’s
en is Igor Stravinsky er begraven. In Venetiaanse zangen
reizen we door vier eeuwen operageschiedenis en bezoeken
we de plaatsen waar de componisten leefden.

De hemelschijf van Nebra – De

spectaculaire vondst van een oude
beschaving in het hart van Europa

Meller, Harald & Michel, Kai | softback | 360 blz | € 27,50
bestelnr. 9789460039317 (verschijnt 15-01-2019)

In 1999 werd de hemelschijf van Nebra door illegale schatzoekers ontdekt. De archeoloog Harald Meller wist de schijf
veilig te stellen en verrichte er onderzoek naar. De bronzen schijf met gouden versierselen blijkt de oudst bekende
voorstelling van de kosmos ter wereld. Het is het bewijs
dat 3600 jaar geleden in het hart van Europa een tot nog
toe onbekende, hoogontwikkelde cultuur heeft bestaan.
11
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In De hemelschijf van Nebra schetst Meller samen met
historicus Kai Michel niet alleen de spectaculaire gang van
zaken rond de vondst van de schijf, maar ook de contouren
van een fabelachtig prehistorisch imperium, dat tot nu toe
volkomen onbekend was.

De klassieke wereld
in 52 ontdekkingen

De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van het
vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een
dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Via de Katharen en de Bogomielen, Tauler, meester
Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd
met het westerse denken over de werking van geestelijk
Licht en bevrijding.Het boek eindigt met de stichters van het
Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.

Rutgers, Leonard | softback | 256 blz | € 21,99
bestelnr. 9789460039690

De Wijsheid van Hermes

Zo’n 2500 jaar geleden voltrok zich rond de Middellandse
Zee een culturele revolutie die zijn weerga niet kent.
Grieken en Romeinen, Feniciërs en Etrusken, en weldra ook
Joden en Christenen, allemaal droegen ze eraan bij. Denk
aan de ontwikkeling van een monetaire economie, kunst en
techniek, een gedegen staatsinrichting, het beantwoorden
van de grote levensvragen en het uitdenken van filosofische
en theologische systemen. De klassieke wereld heeft onuitwisbare sporen nagelaten in onze wereld. Maar wat is er
nu werkelijk van overgebleven? Welke betekenis heeft de
culturele revolutie van destijds nog voor de mens van nu?

Coornhert – Licht in Europa
Burger, J.P. , Huijs, P. en Niekerk, D. van (red.)
hardback | 477 blz | € 49,50 | bestelnr. 1234
bestelnr. 9789067324533

Diverse auteurs | softback | 77 blz | € 11,95
bestelnr. 1181 | 9789067323383

Diepzinnige teksten over de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en hoe die op drievoudige wijze met elkaar samenhangen: God, de kosmos en de mens. God is het begin
en einde van alle werkelijkheid. Hij omvat alles. De kosmos
komt voort uit God en Hij omsluit hem. De mens komt voort
uit de kosmos en is daar onlosmakelijk deel van. De hermetische wijsheid: een inleiding op de stilte van de volheid.

Vermaning van de ziel
Hermes Trismegistos | softback | 80 blz | € 7,50
bestelnr. 1104 | 9789067321068

‘Deze studie rekent af met de hardnekkige mythe dat de
inwoners van Holland in de Gouden Eeuw massaal het calvinisme aanhingen.’ Zo begint Jan Peter Burger zijn relaas
– en het zal niet de enige opgetrokken wenkbrauw zijn die
dit boek veroorzaakt. Want hij pakt vervolgens door met
een nieuwe en controversiële visie op de intellectuele en religieuze geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden, waarin Dirck Volckertszoon Coornhert een
sleutelpositie blijkt in te nemen.

De ziel, die door Hermes vele malen vermanend wordt
toegesproken, gaat eindeloos haar weg door de stoffelijke
wereld. Totdat innerlijk wordt verstaan wat Hermes haar zo
dikwijls heeft gezegd. Dan keert de ziel zich om en verlaat
deze wereld die haar zolang in verwarring heeft gebracht en
keert terug naar de Bron waaruit zij is voortgekomen. Het
onzegbare kan natuurlijk niet gezegd worden; hoogstens
kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo’n lichtstraal is dit werk van
Hermes Trismegistos, waarin de lezer wordt aangespoord
eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze
hem tot eigendom worden.
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Gnosis
stromen van licht in Europa

Op weg naar de Heilige Graal

Huijs, P. | hardback | 327 blz | € 27,50 | bestelnr. 1142
bestelnr. 9789067323123

Gadal, A. | hardback | 133 blz | € 15,50
bestelnr. 1033 | 9789067320634

In het zuiden van Frankrijk, in het dal van de Ariège in de
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Pyreneeën, bevinden zich de grotten die in de Middeleeuwen
de onderkomens waren voor de Katharen en die voor hen
als plaatsen van inwijding dienden. De weg van de Heilige
Graal en ‘de weg der sterren’ zijn aanduidingen voor de terugkeer, tot de oorspronkelijke levensstaat. Hierin kan men
de gnostieke heilsboodschap van alle tijden herkennen. Dit
boek bevat het verhaal van de noviet Matheüs, die de weg
van inwijding volgt.

Gnostiek-christelijke inwijding
bij de katharen
Ritman, R. | softback | 87 blz | € 12,50
bestelnr. 1209 | 9789067324113

De leer van de Katharen is geïnspireerd op het gnostieke
christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden
bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas,
een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De
kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap
van het Rozenkruis wel aangeduid als ‘de voorgaande
broederschap’. Op die manier loopt er een ononderbroken
keten, zowel historisch als spiritueel, van eenlingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis.

De alchemische bruiloft van
Christiaan Rozenkruis deel 1
J. van Rijckenborgh | hardback | 306 blz | € 29,50
bestelnr. 1015 | 9789067320252

Het laatste deel van de Manifesten is De alchemische brui loft van Christiaan Rozenkruis . Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen
duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor
een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig
weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft
van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest
(de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen
toegankelijk te maken. Deel 1 bevat dag 1, 2, 3 en 4. Met
de verklaringen van J. van Rijckenborgh.

De alchemische bruiloft van
Christiaan Rozenkruis deel 2
J. van Rijckenborgh | hardback | 256 blz | € 29,50
bestelnr. 1016 | 9789067320825

In deel 2 (dag 5, 6 en 7) van de Alchemische Bruiloft gaan
de ontwikkelingsprocessen verder. De zeven principes van
het oude bewustzijn, voorgesteld door zeven ‘koninklijke
personen’, moeten óndergaan, sterven dus, om ruimte te
scheppen voor een nieuw bewustzijn. Pas daarna kan het
eigenlijke alchemische omzettingsproces in de verschillende
verdiepingen van de ‘toren van Olympus’ (het menselijke
slangenvuursysteem), zich voltrekken. Ook dit boek bevat de oorspronkelijke tekst en de verklaringen van J. van
Rijckenborgh.

geestelijke stromingen

Visioenen, mysteriën
en ritualen
Mead, G.R.S. | hardback | 256 blz | € 24,50
bestelnr. 1217 | 9789067324267

Mead bestudeerde voor zijn serie samenvattingen die hij
Echo’s uit de Gnosis noemde, allerlei bronnen, zoals het
Corpus Hermeticum en de gnostieke stelsels van Valentinus,
Basilides en anderen. In dit boek ligt de nadruk op de mysteriereligies uit Alexandrië. De bronnen uit die tijd zouden
zonder Meads werk niet zo eenvoudig toegankelijk zijn als
nu het geval is. Daarmee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het moderne esoterisme. Dit boek bevat zeven
deeltjes van Echo’s uit de Gnosis.

Kabbalah, wegwijzer tussen
aarde en hemel
Diverse auteurs | softback | 72 blz | € 11,95
bestelnr. 1223 | 9789067324380

Deze bundel bevat de inhoud van het vijfde van de zeven
Renova-symposia, waarin ‘de grote wijsheidsstromingen’
centraal staan. In de kabbalah zijn er 10 poorten (Sefirot )
die met elkaar verbonden zijn. Zij ontsluiten het bewustzijn
voor de verheven ingevingen van de ene Schepper, Ain Sof.
Daarbij zijn begeleiders nodig. Zij geven de eeuwenoude
joods-christelijke traditie door en helpen de tien Sefirot te
openen om zo, voor mens en schepping, de verbinding tussen aarde en hemel te herstellen en het gevallen rijk, de
microkosmos, weer op te richten.
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Laatste dagboek
Krishnamurti, J. | softback | 160 blz | € 16,95
bestelnr. 9789062711543

Dit ‘laatste dagboek’ is het enige dat door Krishnamurti
zelf is ingesproken. Het is opgenomen in zijn eigen woning. Ongestoord dicteerde hij ’s morgens in bed. De lezer komt door deze aantekeningen dan ook heel dicht bij
Krishnamurti – soms lijkt het alsof je onderdeel bent van
zijn bewustzijn. Er zijn passages waarin hij in gesprek gaat
met een denkbeeldige bezoeker die hem vragen stelt. De
laatste en misschien wel mooiste tekst gaat over de dood.
Twee jaar later sterft hij in diezelfde slaapkamer.

Jansen, Wim | softback | 112 blz | € 11,99
bestelnr. 9789023954644

Steeds meer zinzoekers, twijfelaars, gelovigen en ongelovigen willen wel bidden, maar kunnen het niet meer omdat
de oude traditie niet meer bij hen past. Wim Jansen ontdekt
bidden als universeel menselijk verlangen, als bewustwording van de totale werkelijkheid, als verbinding met het
eeuwige dat jou overstijgt. Hij leert je concentreren op het
heilige in het universum van je brein. Zo wordt bidden een
bron van kracht, rust en liefde voor iedereen.

Beëlzebubs verhalen aan zijn
kleinzoon – een objectief onpar-

De artsenij – het Woord Gods

tijdige beschouwing over het leven
der mensen

Paracelsus, Bielau, K. (red) | hardback | 181 blz
€ 19,50 | bestelnr. 1161 | 9789067323253

Gurdjieff, G.I. | hardback | 893 blz | € 39,95
bestelnr. 9789062715275 (verschijnt 19-11-2018)

Paracelsus legde in de vijftiende eeuw de basis voor de moderne homeopathie. Hij werd vervolgd om wat hij deed en
zei. Toch bleef hij zijn kennis verspreiden. In deze bloemlezing uit het werk van Paracelsus komen de geneeskunde
en de filosofie samen. Volgens Paracelsus zijn er twee ‘artsenijen’ : de zichtbare en de onzichtbare. De ene is van de
aarde, de andere is het woord van God. Door deze samen te
gebruiken, kan de mens echt beter worden.

Via Lucis, De weg van het Licht

G.I. Gurdjieff behoort tot de grote spirituele leraren van de
vorige eeuw. Zijn geschriften zijn tot op de dag van vandaag
een bron van inspiratie en behoren tot de klassiekers. Na
een auto ongeluk begint hij in 1924 te schrijven aan zijn
trilogie, magnum opus. In het eerste deel, Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon, presenteert hij zijn inzichten in
verhaalvorm, met behulp van een bewust gekozen complex
taalgebruik om de lezer bij de les te houden. Deze nieuwe
druk is in samenwerking met de Nederlandse Gurdjieff stichting geheel herzien en geactualiseerd.

Comenius, J.A. | hardback | 183 blz | € 15,00
bestelnr. 1175 | 9789026311963

Het Godsbewijs

Paracelsus – bloemlezing,

Comenius was niet alleen pedagoog maar ook filosoof. Het
licht ziet hij als verbindend aspect tussen geest en materie.
De lichtbron zelf is God. In dit Licht kan de mens zichzelf en
alle dingen herleiden tot de eenheid en de alles omvattende
wijsheid. In dit perspectief lossen alle tegenstellingen op.
Via Lucis , of De weg van het Licht ; ‘een beredeneerde onderzoeking naar de manier waarop het verstandelijk licht
van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor ‘s werelds
avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele
mensheid voorspoedig kan worden verspreid.’

Bron in je brein – Bidden tot
de God in wie je niet gelooft

een poëtisch verhaal over universele wijsheid en het ondenkbare
Siepel, H. | softback | 160 blz | € 17,50
bestelnr. 9789020214680

In Het Godsbewijs ontvouwt Hans Siepel aan de hand van
een poëtische vertelling de universele wijsheid. Een wijsheid
die uiterst actueel is en antwoorden geeft op vraagstukken. Hij toont aan dat we in een bijzonder tijdsgewricht
leven waar aloude profetieën bewaarheid worden. Met deze
vertelling hoopt hij een andersoortig ‘groot verhaal’ te presenteren, waar zoveel mensen in dit onstuimig en onzeker
tijdsgewricht naar opzoek zijn. De wereldwijde crisis waar
we nu in zitten, is de crisis van de Verlichting en een oproep
om ‘wakker’ te worden en de geest te verwelkomen.
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De levensdroom

over de grap van het ik
Luitwieler, Olette | hardback | 186 blz | € 17,50
bestelnr. 9789491411649

We dromen ons leven, we leven in een droom die we werkelijkheid noemen. Maar als we wakker worden: wow! Het
is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En wees gewaarschuwd: dit boek zal je verstand frustreren, je ik bedreigen,
weerstand en ontkenning oproepen. Toch is het een ode aan
wie je werkelijk bent. Een ode aan het wonder van leven,
aan Liefde die elk begrip te boven gaat... Ik daag je uit voor
een leesavontuur vol paradoxen!

gezondheid l kookboeken
opvoeding l psychologie

Overprikkeld

Eerste hulp bij hoogsensiviteit
Kamerling, Liesbeth & Zunderdorp, Lieke | hardback
192 blz | € 17,50 | bestelnr. 9789021569741

1 op de 5 mensen is snel overprikkeld! Een hoogsensitief
persoon (HSP) is geboren met een gevoelig zenuwstelsel.
Licht, geluid maar ook emoties van anderen komen harder
binnen. Op luchtige en humoristische wijze laten de auteurs
zien wat hoogsensitiviteit nu eigenlijk inhoudt. Met eenvoudige tips & tricks waarmee je meer uit jezelf haalt en overprikkeling voorkomt. Door de vele uit het leven gegrepen
voorbeelden is dit boek herkenbaar voor HSP-ers én mensen
uit hun omgeving.

Hoogsensitieve mannen

Hoe je je hooggevoeligheid als
kracht kunt inzetten
Falkenstein, Tom | softback | 288 blz | € 20,00
bestelnr. 9789400509948

Ongeveer een op de vijf mensen is hoogsensitief, en dus
ook een op de vijf mannen. Toch zijn er maar weinig mannen die hier openlijk over praten. Psychotherapeuten zoals
Tom Falkenstein ervaren steeds weer hoe hun mannelijke
cliënten lijden onder hun aangeboren eigenschappen: ze
schamen zich voor hun gevoeligheid. In zijn boek belicht hij
daarom alle aspecten rondom hooggevoeligheid vanuit het

oogpunt van de man. Hij beschrijft de typische kenmerken
van de hoogsensitieve man, en vult die aan met oefeningen en interviews met mannen die hun eigenschap juist als
kracht gebruiken.

Vegetarisch het jaar door

meer dan 250 vegetarische recepten
voor alle seizoenen
Jones, Anna | hardback | 476 blz | € 34,99
bestelnr. 9789059568525

Steeds meer mensen eten geheel of gedeeltelijk vegetarisch. Chef-koks als Yotam Ottolenghi en ook Anna Jones bewezen dat koken zonder vlees niet alleen gezond en simpel
is, maar ook nog eens superlekker. Hier vindt u vindingrijke
vegetarische recepten, geschikt voor alle zes(!) seizoenen:
van het begin van het jaar, het vroege voorjaar en de lente
tot de zomer, herfst en winter. Anna’s meer dan 250 makkelijk te bereiden gerechten zitten boordevol smaak.

Was ik een kind
Huijs, P. | hardback | 100 blz | € 17,50
bestelnr. 1207 | 9789077944059

Opvoeden en onderwijzen is zoeken naar een balans tussen
‘zo weinig mogelijk doen’ en zoveel mogelijk ‘vertrouwde
kaders en liefdevolle omhulling’ bieden. Zo kan een kind
alles om zich heen zelf onderzoeken. Een goede opvoeder
weet, dat een kind zichzelf opvoedt als we het van binnenuit vertrouwen geven. Ieder kind heeft een oorspronkelijk,
feilloos medegevoel, een zuiver kompas voor rechtvaardigheid, voor zin en onzin en voor natuurlijke schoonheid. Door
humor en zelfrelativering kan de opvoeder deze kwaliteiten
van het kind bewaren.

Het Zero Waste Project

Een leuker leven met minder afval
Kroon, Jessie en Nicky | softback | 208 blz | € 20,00
bestelnr. 9789400509979

Denk je bewust te leven maar erger je je aan de hoeveelheid
(plastic) afval en rommel die je om je heen verzamelt? Dan
is dit hét boek voor jou. Nicky en Jessie Kroon besloten als experiment een maand lang zero waste te gaan leven: zonder
afval. Inmiddels zijn ze bijna vier jaar verder en uitgegroeid
tot de grootste zero waste-lifestylebloggers van Nederland.
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In Het Zero Waste Project delen Nicky en Jessie hun twaalf
belangrijkste lessen om een duurzame lifestyle te ontwikkelen en vertellen ze over hun successen én mislukkingen.

Minder ego, meer vrede
Kersschot, Jan | softback | 260 blz | € 19,90
bestelnr. 9789491411892

Als je het persoonlijke kunt loslaten, ontstaat er ontspanning en vrede in jezelf en ook met de wereld om je heen.
Het ego is zeker nuttig maar het bezorgt ons ook een hoop
ellende. Het ontmaskeren van de stemmen in ons hoofd
en het blootleggen van de tijdloze bewuste Ruimtelijkheid
die we al moeiteloos zijn, is het hoofdonderwerp van deze
dialogen. Jan Kersschot (1960) is een Belgische arts die
inmiddels meerdere boeken over non-dualiteit schreef.

Kintsugi – De schoonheid van
emotionele scherven

Santini, Céline | hardback | 256 blz | € 15,00
bestelnr. 9789021570402

Kintsugi is een bekende therapeutische metafoor
om emotionele wonden te helen. Je wordt hersteld
en verrijkt door waardevolle levenslessen. Céline
Santini laat zo zien dat imperfectie een cadeau is.
Kintsugi is de Japanse kunst om scherven van aardewerk
met goud te lijmen. Dag na dag, week na week is de restaurateur bezig het object te reinigen, verzorgen, behandelen en uiteindelijk verbeteren zodat het gaat schitteren.
Kintsugi is schitterend vormgegeven, praktisch en biedt
hulp. Het laat de schoonheid van emotionele scherven zien
en maakt ons imperfecte leven mooier dan het ooit was.

Zeven keer vallen, acht keer
opstaan

Wabi sabi – De Japanse wijsheid

Higashida, Naoki | softback | 240 blz | € 18,99
bestelnr. 9789029092814

Kempton, Beth | hardback | 224 blz | € 17,99
bestelnr. 9789400510456

In dit boek deelt de schrijver zijn gedachten en ervaringen
als een vierentwintigjarige man die leeft met een ernstige
vorm van autisme. Higashida beschrijft zijn herinneringen
aan school, opgroeien in zijn gezin, de opwinding van reizen en de moeilijkheden van taal. Zijn verhalen openen een
venster in de geest van een inspirerende jonge man, die
elke uitdaging met vasthoudendheid en een goed humeur
tegemoet treedt.

Wabi sabi biedt een nieuwe kijk op de wereld en je leven,
geïnspireerd op eeuwenoude Japanse wijsheid. Het helpt
ons de schoonheid in imperfectie te zien, simpelheid te
waarderen en de vergankelijkheid te accepteren. De filosofie van wabi sabi is relevanter dan ooit, in een wereld
waarin alles draait om sneller, beter en meer. Dit boek gaat
over accepteren en loslaten. Het is een uitnodiging om de
schoonheid te zien in je huidige leven, het te ontdoen van
opsmuk en te zien wat er dan tevoorschijn komt. Wabi Sabi
helpt je om deze filosofie toe te passen.

Fouten maken is goed voor je
brein! – Waarom de zwakte van
ons brein juist onze kracht is

Beck, Henning | softback | 320 blz | € 20,00
bestelnr. 9789021568973

Deze jonge wetenschapper maakt modern breinonderzoek
begrijpelijk. We leven in tijden van overvloedige informatie,
altijd online en on the go. Het lijkt alsof ons brein niet
gemaakt is voor dit digitale tijdperk: we zijn altijd afgeleid,
maken fouten en vergeten van alles. We moeten dan ook
niet proberen om ons brein zo efficiënt mogelijk te laten
werken, maar ons concentreren op een slimmere organisatie van kennis. Hoe kunnen we het beste pauzeren, of slim
vergeten bijvoorbeeld?

voor een perfect imperfect leven

Geld in de Bijrol – Op weg naar
een menswaardige samenleving
Broere, Ad | softback | 320 blz | € 22,00
bestelnr. 9789081628037

In dit vijfde boek van Ad Broere staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte
te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is een pure noodzaak als wij
willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk. Dit
boek laat zien dat het ook anders kan. Met mens, natuur
en samenleving centraal en geld in de bijrol.
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De macht van het heilige

een alternatieve geschiedenis van
de onttovering
Joas, Hans | hardback | 426 blz | € 34,95
bestelnr. 9789047710905 (verschijnt 03-12-2018)

De Duitse geleerde Joas gaat grondig tewerk. Hij grijpt
naar schrijvers tot ver in de 18e eeuw en behandelt veel
onderwerpen. Boeddhisme, Confucianisme, Islam en
Christendom, ze verschillen maar hebben een ding gemeen:
ze veronderstellen dat er een sfeer van hogere spirituele of
morele beginselen bestaan die een taal ontwikkelen waarin
men over het Heilige kan nadenken. Joas worstelt zich door
talloze literatuur om vast te stellen wat wij als irrelevante
ballast kunnen weggooien en welke inzichten nog hout snijden. Het vereist enig doorzettingsvermogen maar dan hebt
u ook een geweldig boek.

De beginselen van de menselijke
kennis
Berkeley, George | hardback 112 blz | € 19,95
bestelnr. 9789047710721

George Berkeley (1685-1753) was een Ierse verlichtingsfilosoof wiens werk tot op heden nog wordt aangehaald. In
zijn leer: in esse est percipi, dit is: zijn is waargenomen worden, laat hij ons zien waarom materie niet bestaat, waarom
er niets anders is dan de geesten en de ideeën die wij hebben en waarbij God de hoogste geest is. Het is als in een
droom waar alles alleen in je eigen hoofd bestaat. De wereld is er omdat je hem ziet. Zonder geest geen wereld. De
vertaler J.Doomen, rechtsfilosoof, leidt dit boek in met een
heldere en kritische positionering van deze Ierse filosoof.

De engel van het westelijk
venster
Meyrink, G. | hardback | 448 blz | € 23,00
bestelnr. 1029 | 9789067320597

Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en
het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende
mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde
richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het wes-

telijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de
binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo
schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth I.

Denken over God
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Meganck, Erik | softback | 240 blz | € 22,50
bestelnr. 9789460017117 (verschijnt in januari 2019)

Aan de hand van 12 filosofen brengt Erik Meganck in kaart
wat de recente filosofie kan leren over ‘God’. Filosofie heeft
het niet altijd over ‘de God van het geloof’. Toch is filosofie
vaak religieuzer dan ze volmondig wil toegeven. Meganck
onderzoekt o.a. of God nu (werkelijk) dood, afgeschreven
is. Of eigenlijk wel opium voor het volk is. Of niet meer dan
een Groot Verhaal. En waarom blijft God almaar zwijgen?

Filosofen van deze tijd
Doorman, Maarten & Pott, Heleen| hardback | 528 blz
€ 25,00 | bestelnr. 9789044637380

De Auteurs behandelen de 30 belangrijkste filosofen van de
laatste halve eeuw en presenteren de spraakmakende stromingen en thema’s van de afgelopen decennia. Schrijvers
als Heidegger, Wittgenstein, Popper, Arendts, Nussbaum en
Sloterdijk schetsen een filosofisch landschap voor de 21e
eeuw en geven ook actuele informatie over de biografie van
de besproken denkers. Het boek is voortreffelijk ingeleid
door M. Doorman en H. Pott en voor een ieder die meer wil
weten van de eigentijdse filosofie.

De troost van de filosofie
Botton, Alain de | softback | 304 blz | € 15,00
bestelnr. 9789045036878

Kan Socrates ons helpen bij impopulariteit? Of zou Epicurus
ons bij geldgebrek en Seneca ons bij frustraties terzijde kunnen staan? De troost van de filosofie van Alain de Botton
levert het overtuigende bewijs dat de grote filosofen beslist
niet alleen theoretisch toepasbaar zijn. Een gebroken hart
kan geheeld worden met de filosofie van Schopenhauer
en moeilijkheden in het menselijk bestaan zijn weliswaar
vervelend maar ook een absolute noodzaak, aldus sprak
Nietzsche. Deze auteur is werkelijk het boegbeeld van de
toegepaste filosofie!
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Egyptische oergnosis – deel 4
Rijckenborgh, J. van | hardback | 270 blz | van 28,50 voor € 18,50 | bestelnr. 1012 | 9789067320658

Deel 4 bevat boek 13 t/m 17 van het Corpus Hermeticum, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven:
Hoe het hart kan veranderen en vrijgemaakt kan worden. Hoe het stil worden voor God werkt als een suprême geneesmiddel. Hoe ieder die de weg van de ziel gaat, onsterfelijke vermogens ontsluit. Wie in waarheid zoeken, zullen
de roep die hen vanuit de Hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan en volgen.

Het mysterie der Zaligsprekingen
Rijckenborgh, J. van | soft back | 101 blz | van 9,50 voor € 3,50 | bestelnr. 1027 | 9789067321099

In de Bijbelse Bergrede nemen de Zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een
beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh maken duidelijk
dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor
het negenvoudige pad tot ware menswording, voor een pad dat iedere vastbeslotene in zelfvrijmetselarij kan gaan.

Transfiguratie
Petri, C. de | soft back | 44 blz | van 7,00 voor € 3,95 | bestelnr. 1022 | 9789067321600

Waarlijke bevrijding vereist wedergeboorte van de volkomen bewuste, onsterfelijke ziel, verbonden met de geest.
Alleen een wedergeboren ziel kan de oorspronkelijke goddelijke wereld van eeuwige vrede binnengaan. Die fundamentele wedergeboorte is te bereiken door middel van een proces, waarvan de sporen in de oerwijsheid van alle tijden te
vinden zijn, van Hermes tot Christus, van de Upanishads tot Tao: dank zij een totaal nieuwe levenshouding wordt de
ziel gewekt, verstand en bewustzijn worden getransformeerd door zelfkennis en ‘niet-zijn’. De volmaakte Adem des
Levens, transfigureert het gehele wezen.

Leven in de eenvoud van Christus
Böhme, Jacob | hardback | 131 blz | van 18,00 voor € 9,50 | bestelnr. 1126 | 9789067321983

Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit
boek. Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens
plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven
van zijn gedachtengoed.
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Over het bovenzinnelijke leven
Böhme, Jacob | hardback | 69 blz | van 11,00 voor € 5,50 | bestelnr. 1038 | 9789067322089

Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in
de vorm van een samenspraak tussen leraar en leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld
‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat
er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’

Jacob Böhme, een biografie
Wehr, G | soft back | 198 blz | van 18,00 voor € 8,50 | bestelnr. 1134 | 9789067322423

Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob
Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance.
Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het
leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.

Het Graalmysterie van Parzival
Kleiberg, B. | hardback | 288 blz | van 24,50 voor € 14,50 | bestelnr. 1171 | 9789067323284

De Het graalverhaal van Wolfram von Eschenbach (1210) is één van de grootste cultuurschatten van de Middeleeuwen.
Kelten en Germanen hebben hun sporen erin achtergelaten, Provençaalse troubadours vertolken het graalthema, en
tot in onze tijd gaat er onmiskenbaar een magische aantrekkingskracht vanuit. De auteur ontvouwt de vele aspecten
van dit machtige epos, en laat zien hoe zij het menselijke innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een
actuele ontsluiering van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele
kracht zichtbaar.

Het kind van overal en nergens
Dijkstra, J. | soft back | 133 blz | van 19,50 voor € 9,50 | bestelnr. 1242 | 9789067324595

Sem woont in het bos. Als hij vakantie heeft gaat hij iedere dag naar zijn holle boom. Daar kan hij naar ‘een land
zonder tijd’ reizen, waar hij Krista, ‘een kind van overal en nergens’, leert kennen, die hij maar af en toe ook echt ziet.
Sem gaat op weg naar de koning. Onderweg beleeft hij fantastische avonturen. Een spannend verhaal voor kinderen
vanaf een jaar of negen waarin universele levenslessen en filosofische en spirituele thema’s speels maar treffend aan
de orde komen. Vanaf 9 jaar.
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romans l verhalen l mythen l poëzie
Verlichting nu

een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang
Pinker, Steven | hardback | 696 blz | € 49,99
bestelnr. 9789045026497

Is de vooruitgang afgelopen? Wie de krant of sociale media erop naslaat is geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden. Maar Steven Pinker laat zich niet gek maken en
kijkt naar de feiten. Die zijn hoopvol. We worden gezonder,
rijker, en zelfs gelukkiger. Er is meer vrede dan oorlog. En
niet alleen in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder is verspreid. Die
Verlichting staat onder druk. Er is scepsis jegens de wetenschap en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk
denken te ondermijnen. Pinker verdedigt de Verlichting met
verve. Lang leve de rede!

Denken geneest

filosofie voor een gezond leven
Kitzler, Albert | softback | 288 blz | € 21,50
bestelnr. 9789025307714

A. Kitzler, filosoof, advocaat en filmproducent, laat zien hoe
wij overspoeld kunnen worden door angst, zorg, begeertes en afgunst en dat dit van alle tijden is. Hoe hierover
werd gedacht en wat de adviezen waren. De Stoicijnen
uit het oude Griekenland zeiden: laat je niet uit je evenwicht brengen door uiterlijke zaken, maar concentreer je
op innerlijke waarden. De ideeën van denkers als Seneca,
Boeddha, Confucius en anderen, bevatten nog steeds
“werkzame bestanddelen” die ons, moderne mens, kunnen
helpen bij geestelijk evenwicht, levensblijheid en zielenheil.
Overdenken, begrijpen en in je levenshouding opnemen is
de boodschap.

Mysteriën en symbolen van de
ziel – een door de geest bezielde

sprekelijke kunt ervaren. Ook laten ze je zien hoe je liefde
en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je
op de mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.
Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Daarna
komt als vanzelf de nieuwe taak voor wereld en mensheid.

romans l verhalen
mythen l poëzie

Zaai de Wind, verteller!
Zwaal, N. | softback | 200 blz | € 19,50
bestelnr. 1220 | 9789077944066

Maliki is de enige zoon van een Griot, een verhalenverteller,
in een dorpje in het Noorden van Kameroen, West Afrika.
Volgens de tradities moet hij zijn vader opvolgen wanneer
die plotseling overlijdt. Maliki verlaat tegen alle regels in
zijn dorp en zijn geliefde op zoek naar wijsheid. Uiteindelijk
vindt hij de Mvet, een traditie van mysterieuze inwijdingsverhalen die haar oorsprong kent in het oude Egypte. Alle
verhalen in deze roman zijn door de auteur zelf opgetekend
in de jaren dat ze in Kameroen woonde.

Schaap zonder herder

voorbij kerk en Bhagwan
Meer, O. van der | softback | 194 blz | € 19,50
bestelnr. 1231 | 9789077944103

Om eens mee te maken hoe religieus leven eruit kan zien
door de bril van onschuld, neemt de schrijver je in zijn
verhalen mee op een ongekend avontuur. Langs bekende
en fictieve gebieden, dwars door alle tijden heen. Via het
Oude en Nieuwe Testament en een levende meester komt
de schrijver tot zijn eigen verwondering aan in een totaal
nieuwe wereld, waarin religie én vrijheid van nature aanwezig zijn. Het is er voor de nieuwe mens goed toeven. Als je
er maar (niet) in gelooft!

mens worden

De elegieën van Duino

Boer, A. de | softback | 284 blz | € 19,50
bestelnr. 1233 | 9789067324496

Rilke, Rainer Maria | hardback | 128 blz | € 19,50
bestelnr. 9789074328982

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het Oosten en het Westen leren je hoe je het onuit-

Deze gedichtenbundel beschrijft de inspirerende gedachten
van een van de grootse dichters van de afgelopen 200 jaar.
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In zijn gedichten word de lezer meegenomen door het leven
en de gedachten van de schrijver, maar ook word men meegenomen op een reis door de natuur, de hemel en het dodenrijk en de zin van het leven. Deze met passie geschreven
dichtbundel brengt je een stuk dichter bij het onaantastbare
van het goddelijke.

Nietzsches tranen

Roman van een obsessie
Yalom, Irvin D. | hardback | 336 blz | € 25,00
bestelnr. 9789460039423 (verschijnt 28-02-2019)

Met 150.000 verkochte exemplaren is Nietzsches tranen
van Irvin D. Yalom uitgegroeid tot een van de stille bestsellers van Nederland. In Nietzsches tranen wordt een brug
geslagen tussen werkelijkheid en verbeelding. In het Wenen
aan het eind van de negentiende eeuw komen enkele van
de grootse geesten (Friedrich Nietzsche en dr. Joseph
Breuer) samen in een eigenaardige vriendschap, die de lezer onontkoombaar betrekt bij de afgronden van de geest.

Daal neder, engel
Wolfe, Thomas | hardback | 598 blz | € 34,99
bestelnr. 9789028280533

Daal neder, engel (1929) van Thomas Wolfe, vertaalt
door Sjaak Commandeur. Deze grootscheepse autobiografische roman gaat over een kind en zijn familie, een scholier en zijn stad, een student en zijn land. Midden in die
drie uitdijende cirkels staat Eugene Gant, een briljante en
rusteloze jongen met het brandende verlangen om zijn geboorteplaats en zijn onstuimige familie te verlaten op zoek
naar een intenser en intellectueel leven. Deze elementaire
zoektocht heeft generaties lezers en schrijvers beïnvloed.
Het geeft een levendige, lyrische schets van Amerika aan
het begin van de twintigste eeuw.

Circe
Miller, Madeline | hardback | 384 blz | € 22,50
bestelnr. 9789492086822 (verschijnt 15-01-2019)

Miller schrijft over het indrukwekkende verhaal van de mythologische heks Circe. In het huis van Helios, god van de
zon, wordt een dochter geboren. Circe is een vreemd kind,
en zonder de goddelijke uitstraling van haar vader wordt ze
uitgestoten door haar familie. Geïsoleerd wendt ze zich tot

de gewone stervelingen voor gezelschap, waarbij ze een
kracht ontdekt die verboden is voor de goden: hekserij.
Madeline Miller brengt de oudheid sprankelend tot leven
in dit betoverende verhaal van goden en helden, magie en
monsters, overleven en transformatie.

Broeder ezel
Goedbloed, Liesbeth | hardback | 192 blz | € 19,99
bestelnr. 9789023955269

Broeder Ezel is een roman over Anna, die met een ezel de
Italiaanse bergen intrekt om de dood van haar broertje te
verwerken. Ze overnacht in een tentje in de wildernis met
de ezel als trouwe metgezel. Maar wie leidt nu wie? En
komt ze wel waar ze wil zijn? Hoe verder Anna loopt, hoe
scherper het beeld van haar broertje in het water, als een
gevallen engel. Lukt het haar om met het verleden af te
rekenen? Een verhaal over schuld en verzoening, verteld
als een eigentijds sprookje.

En weg was haar neus
Henkes, Robbert-Jan | hardback | 240 blz | € 24,99
bestelnr. 9789028282070

Engelse nursery rhymes staan aan de wieg van de hele
Engelstalige literatuur. Er is geen genre waar ze niet te vinden
zijn, overal duiken ze op. Deze schat aan wiegeliedjes en kinderversjes blinkt uit in vrolijkheid, absurdisme en plezier. De
versjes zijn zo melodieus dat ze je een heel leven bijblijven.
Kinderversjes en wiegeliedjes zijn de bron van alle poëzie.
En weg was haar neus omvat een zeer ruime selectie van
zo’n 250 versjes, vertaald en gekozen door Robbert-Jan
Henkes, en door hem van toelichting voorzien.

Tot in de hemel
Powers, Richard | softback | 608 blz | € 29,99
bestelnr. 9789025452773

Tot in de hemel is het verhaal van negen mensen die de
wereld van de bomen leren zien en horen. Zo is er een
laadmeester bij de Amerikaanse luchtmacht die tijdens de
Vietnamoorlog gered wordt door een bodhiboom en een
kunstenaar met een bijzondere verzameling foto’s van een
bedreigde kastanjesoort. Ze raken alle negen betrokken
bij een laatste verzetsdaad om de resterende paar hectare
Noord-Amerikaans oerwoud van de ondergang te redden.
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cadeauboekjes
‘Tot in de hemel’ is een verrassende fusie van natuurwetenschap en literatuur, een monumentale roman over bomen
en mensen.

De magie van uilen
Darlington, Miriam | softback | 360 blz | € 21,99
bestelnr. 9789044637519

De autistische zoon van Miriam Darlington is gefascineerd
door uilen. Ze besluit samen met haar zoon Benji een reis
te maken om elke uilensoort in Europa in het wild te spotten, maar dan valt Benji ten prooi aan een mysterieuze
chronische aandoening waardoor hij niet verder kan reizen.
Gedreven door zijn fascinatie zet Darlington hun reis alleen
voort, om hem de meest betoverende verhalen te kunnen vertellen. Door aandachtig te observeren doorgrondt
Darlington de verschillen tussen de mythe van de uil en het
rauwe, ongetemde dier.

Mythos
Fry, Stephen | softback | 448 blz | € 24,99
bestelnr. 9789400406254
Met Mythos herschrijft acteur en presentator Stephen Fry
de oude Griekse mythe.

Door middel van modern taalgebruik en een komische noot,
komen de verhalen opnieuw tot leven. Stephen neemt je
mee op een tocht langs alle ouden Goden en Godinnen en
komt erachter dat deze figuren toch een stuk menselijker
zijn dan we dachten. We worden verliefd op Zeus, we aanschouwen de geboorte van Athena, we zien hoe Kronos en
Gaia wraak nemen op Ouranos. Hij haalt deze verhalen op
uit de oudheid en geeft ze hun welverdiende plek in onze
moderne tijd.

Archipel van de hond
Claudel, Philippe | hardback | 288 blz | € 21,99
bestelnr. 9789403125404

De Middellandse Zee. Een eilandengroep met wijngaarden
en olijfbomen, bevolkt door een kleine vissersgemeenschap.
Een geïsoleerde plek, weg van het lawaai van de wereld, tot
op een dag een oude vrouw op het strand drie lijken aantreft. Wie waren deze mensen? Wat moet er gebeuren met
hun overblijfselen? Moet de waarheid onder ogen worden

gezien of is het mogelijk dit mysterie te negeren? Archipel
van de hond is een roman over de wereld waarin wij leven
en een tijdloze reflectie op de menselijke natuur en de keuzes die we maken.

De bekeerlinge
Hertmans, Stefan | hardback | 288 blz | € 19,99
bestelnr. 9789023499626

In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken.
Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro
een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan
Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide
uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter
deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de
vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.

Late vensters

verzamelde gedichten
Keijzer, A. | hardback | 192 blz | € 19,50
bestelnr. 1224 | 9789077944073

De gedichtenbundel Late vensters is de weergave van een
bezield leven. Een leven, dat zich niet laat vangen in verbintenissen en gehechtheden. Zodra de band met iets of iemand te sterk wordt, stuurt Akke Keijzer, geboren in 1922,
schrijfster van de bundel, haar leven in een andere richting.
Steeds drukt haar geest zich in alle vrijheid opnieuw uit,
over hetgeen haar werkelijk bezielt en haar werkelijk voortdrijft.

cadeauboekjes

Stiltemomentjes
Kaniok, Leo | kaartendoosje | 52 stuks | € 14,95
bestelnr. 8719075413845

Stilte Momentjes zijn korte, uit het leven geplukte bespiegelingen. Op ieder kaartje staat een korte metafoor over het leven, de natuur en de wijsheid in jezelf.
Stilte Momentjes geven je rust, liefde en bezinning en een
moment tot zelfreflectie.
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jeugdboeken vanaf 3 jaar
Liefde en duisternis

Heldenverhalen uit vervlogen
tijden
Franck, Ed | hardback | 232 blz | € 29,99
bestelnr. 9789059089129

Het epos is de oudste verhaalvorm ter wereld. Door de
eeuwen heen schonk het ons een wervelende mengeling van heroïsche daden, magie, drang naar roem,
vergeefse pogingen om de menselijke beperkingen
te overstijgen, vriendschap en verraad, de worsteling met goden en met de eigen lotsbestemming...
Liefde en duisternis bundelt zes prachtverhalen uit verschillende culturen waaronder het Gilgamesj-epos uit de
oude Sumerische beschaving, de Aeneis van Vergilius uit
de Romeinse oudheid, de Keltisch-Ierse Ulstercyclus en het
Finse epos Kalevala uit de negentiende eeuw.

jeugdboeken vanaf 3 jaar

Het verhaal van Noach
Leonard, C.J. | hardback | 32 blz | € 8,99
bestelnr. 9789026622755

Noach en zijn Ark zijn voor altijd met elkaar verbonden. Ook
al is het verhaal al eeuwenoud, het wordt steeds weer verteld. In dit boek is het speciaal opgeschreven en getekend
voor kinderen vanaf 3 jaar. Noach laadt alle dieren in zijn
Ark, van elke soort een mannetje en een vrouwtje.

Bedtijd voor boek
Ramadier, Cédric | softback | 20 blz | € 12,50
bestelnr. 9789462913264

Kinderen gaan naar bed en hebben dan een heel ritueel:
eerst een liedje, nog een verhaaltje lezen uit hun favoriete
boekje en dan gaan slapen. Maar dat boekje wil ook een
keer gaan slapen. Het moet ook zijn tanden poetsen en
krijgt ook een verhaaltje voorgelezen. Zo kan het lekker
gaan slapen, net als alle kinderen.

Emma Bos, Eenhoornexpert
Hood, Morag | hardback | 32 blz | € 12,99
bestelnr. 9789047625513

Emma Bos is een meisje dat alles van eenhoorns weet: hoe
ze ruiken, hoe ze lopen en hoe ze er uit zien. Ze noemen
haar ook wel de eenhoornexpert. Al haar knuffels en huisdieren zijn al van een eenhoorn-hoorn voorzien, omdat ze
zo graag een echte eenhoorn wil hebben. Op een dag loopt
er een echte eenhoorn haar huis binnen. En die herkent ze
niet, wat leidt tot vreemde avonturen.

Alles wat vliegt
Johanson, Carl | hardback | 44 blz | € 13,99
bestelnr. 9789000359707

Alles wat kan vliegen en ook nog een vervoermiddel is,
kun je in dit boek vinden. Of ze nu echt bestaan of niet.
Maak kennis met de banaanhelikopter of de vliegende
ark, de vliegende appel of zelfs een vliegend kantoor. Al
zijn de gewone vliegtuigen en helikopters ook gewoon
getekend, want het boek heet natuurlijk niet voor niets
ALLES wat vliegt.

Klein slaapdierenboek
Botman, Loes | hardback | 12 blz | € 7,95
bestelnr. 9789060388549

Klein vogelboek
Botman, Loes | hardback | 12 blz | € 7,95
bestelnr. 9789060388129

Welke vogels wonen bij jullie in de tuin? Kun je ze herkennen met je kind? Hierover gaat dit beeldschone kartonboekje met bekende vogels, gemaakt door een echte
kunstenaar. Vogels herkennen is leuk en ook belangrijk. Het
andere boek, over slaapdieren, gaat over dieren die gaan
slapen. Met de mooie tekeningen leren kinderen hoe ze
deze dieren kunnen leren herkennen.

Timo en het zachte witte licht
Meijer, Margreet | hardback | 30 blz | € 13,95
bestelnr. 9789492593207

Timo’s opa is doodgegaan en Timo wil weten waar zijn opa
nu is. Is hij nog ergens, zodat Timo hem kan opzoeken? Of
is hij al verder gegaan, naar een plaats waar Timo hem niet
meer kan volgen? Dit boek gaat over doodgaan en over hoe
kinderen daar mee om kunnen gaan.
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Fabeldieren – Over draken,

eenhoorns, griffioenen en nog
veel meer
Zwigtman, Floortje | hardback | 96 blz | € 24,99
bestelnr. 9789401442497 (verschijnt 13-12-2018)

Maak kennis met de meest zonderlinge, grappige, oogverblindende, weerzinwekkende en gevaarlijke wezens. Wist
je dat je een draak kunt temmen met melk? Dat een griffioen een hopeloze romanticus is? Dat er op de hele wereld
maar een feniks leeft? En dat je een squonk kunt vinden
door een spoor van tranen in een bos te volgen omdat hij
het droevigste fabeldier ter wereld is? Of dat de Mahaha
altijd op zoek is naar slachtoffers om dood te kietelen?

Daantje het Vulkaantje
Het EmotieBoek

Langbroek, Mandy | hardback | 40 blz | € 14,99
bestelnr. 9789492758002

Hoe kun je omgaan met emoties? Als je boos bent, wat doe
je dan? Waardoor wordt je boos? Dit soort onderwerpen
wordt niet zo vaak behandeld, terwijl kinderen nog moeten
leren hoe ze met emoties kunnen omgaan. Dit voorleesboek
stelt vragen en geeft handvatten voor ouders en kinderen.
Daantje het vulkaantje is het symbool van een kind dat
heel boos kan worden en dan uitbarst.

Olifanten op reis
Cornet, Guillaume | hardback | 48 blz | € 16,95
bestelnr. 9789068687583

Vijf olifanten gaan op reis en bezoeken de meest bijzondere
plekken op aarde: van het regenwoud aan de Amazone en
de piramides in Egypte tot de wolkenkrabbers van New York
en de grachten in Amsterdam. Bij elke bestemming hoort
een tekening met honderden dingen om op te sporen en
te ontdekken. Elke keer nemen de olifanten hun lievelingsspullen mee - een koffer, een zelfportret, een camera en
een skateboard. Elke tekening leert je iets over die plaats
en over de olifanten.

Giselle
Gastaut, Charlotte | hardback | 32 blz | € 24,95
bestelnr. 9789060388556

Het jonge boerenmeisje Giselle, dol op dansen, ontdekt dat
haar geliefde Loys eigenlijk prins Albrecht is die al verloofd
is met de mooie Bathilde. Zij sterft van verdriet en wordt
een Wili, één van de jonge meisjes die gestorven zijn voor
hun huwelijksdag en als geesten rondwaren in het bos. Zal
het haar lukken haar geliefde te redden uit de handen van
Myrthe, de angstaanjagende koningin van de Wili’s? Het
wereldberoemde ballet Giselle is gebaseerd op dit verhaal ,
dat ook als prentenboek heel goed te lezen is.

Dinosauriërs en andere prehistorische dieren
Sewell, Matt | hardback | 96 blz | € 19,99
bestelnr. 9789048316335

Dino’s zijn altijd interessant en in dit boek worden ze beschreven en getekend op basis van de nieuwste onderzoeken. Zo krijgt iedereen weer een nieuw modern beeld van
de utahraptor, of de mosasaurus. Matt Sewell tekent de
dino’s inclusief beenplaten, vlijmscherpe klauwen, felle
kleuren of een dik pak veren: zo kun je nog beter zien hoe
indrukwekkend ze zijn geweest.

De jongen die draken kweekte
Shephard, Andy | hardback | 240 blz | € 14,95
bestelnr. 9789047710684

Tomas ontdekt samen met zijn grootvader een plant met
vreemd uitziend fruit, een drakenfruitboom. De volgende
dag komt er een echt draakje uit de vrucht. Tomas weet
niets van draken, en wat eten ze eigenlijk? Wat moet je
doen om al die vlammen te voorkomen? En er groeien nog
meer van die drakenvruchten aan de boom - wat moet hij
met die vruchten doen?

Slapen vissen?
Raschke, Jens | hardback | 64 blz | € 14,95
bestelnr. 9789047710127

Jette is net tien geworden en vertelt de hele tijd verhalen,
over alles wat ze meemaakt. Haar broertje Emiel is maar
zes jaar geworden, omdat hij ziek werd en overleden is.
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Jette vertelt hem alles, dat wat ze nog van zijn leven weet
en de nieuwe dingen die er gebeuren. En over alle vragen
die ze heeft: Kunnen wormen verkouden zijn? Slapen vissen? En waarom moeten mensen sterven?

De meest eenzame walvis ter
wereld
Crabeels, Kim | hardback | 80 blz | € 14,99
bestelnr. 9789401452854

Lilja woont in een vuurtoren en bewaakt het noorderlicht.
Haar vader is vaak weg voor onderzoek op zee. Na elke
zeereis krijgt Lilja een schelp. Op een dag vertelt haar vader
over een walvis die altijd alleen zwemt. Andere walvissen
kunnen zijn gezang niet horen en daarom vinden ze hem
niet. Wanneer Lilja alleen thuis blijft, is het stil in de vuurtoren. Tot er plots een lied klinkt uit een van de schelpen. Zou
het de walvis zijn die voor Lilja zingt?

De Bernadette Watts collectie
Sprookjes en verhalen

den in dit boek weer als nieuw verteld door Kevin CrossleyHolland die ook al een Arthur-trilogie schreef.

Robot

De machines van de toekomst
Kindersley, Dorling | hardback | 160 blz | € 18,99
bestelnr. 9789000364954

De eerste automaten ontstonden toen Leonardo da Vinci aan
het werk ging. In deze eeuw zijn er hypermoderne androids
en dierenrobots: alle robots die in de tussentijd gemaakt
zijn, staan in dit boek. Lees over de nieuwste uitvindingen
uit de robotica, over hoe we ooit begonnen zijn met het
maken van robots en ontdek hoe robots ons kunnen helpen
én tegenwerken in ons dagelijks leven. Met een overzicht
van alle mogelijke robots die de mens ooit heeft gemaakt.

De spooktoren
Graff, Keir | Hardback | 256 blz | € 14,99
bestelnr. 9789000362073

Bernadette Watts schrijft en illustreert al voor kinderen sinds
de jaren 60 van de vorige eeuw. Haar stijl heeft zich steeds
ontwikkeld, maar is altijd zacht, gedetailleerd en heel expressief gebleven. Deze stijl past heel goed bij sprookjes en
verhalen. Deze bundel toont een selectie uit haar omvangrijke oeuvre. Het is een schatkist vol verhalen en sprookjes,
die veel leesplezier zal opleveren voor de hele familie.

Na de dood van hun vader verhuist de identieke tweeling
Mal en Colm met hun moeder naar een oude torenflat in
de stad. Ze ontmoeten hun bejaarde buren, die waarschuwen dat je tijdens het middaguur beter niet in het gebouw
kunt rondlopen, horen vreemde geluiden, ontdekken een
lift zonder knopje voor de dertiende verdieping. En ze leren
dat wie eenmaal in het gebouw woont, er nooit meer uit
kan vertrekken. Dan verschijnt het ontbrekende liftknopje
en zien ze een gebouw dat nooit gebouwd is en nu is vastgeroest in de tijd.

jeugdboeken vanaf 10 jaar

Palmen op de Noordpool

Illustraties van Bernadette Watts | hardback | 320 blz
€ 24,50 | 9789051164589

Noorse mythen – de magische
wereld van Odin, Thor en Loki

Crossley-Holland, Kevin | hardback | 230 blz | € 27,95
bestelnr. 9789047710110

De goden van de Vikingen komen tot leven in deze meeslepende, magische mythen. Lees over Odin met zijn ene oog,
Thor en zijn machtige hamer en Loki de roodharige, listige
bedrieger. Of over oude magie, reuzen,dwergen en monsters. Deze verhalen zijn al eeuwenoud en vormen de basis
voor heel veel verhalen die we nu nog vertellen. Ze wor-

het grote verhaal van
klimaatverandering

Horst, Marc ter | hardback | 184 blz | € 22,99
bestelnr. 9789025768171

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar bijna
niemand snapt het. In Palmen op de Noordpool vertelt
Marc ter Horst je alles over klimaatverandering. Het is een
verhaal vol vulkanen, mammoeten en stoommachines. Met
smeltende gletsjers, verwoestende orkanen. En met dappere wetenschappers die diep in ijs boren om te laten zien
dat klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de opwarming van nu toch echt een ander verhaal is.
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Twister

Op zoek naar de vogelkoning

Forrest, Juliette | hardback | 256 blz | € 16,99
bestelnr. 9789000363643

Sis, Peter | hardback | 149 blz | € 29,95
bestelnr. 9789044819267

Twisters vader is verdwenen. Als ze onverwacht een aanwijzing krijgt over zijn verdwijning besluit ze naar hem op zoek
te gaan. Van een heks in het bos krijgt ze een magische
ketting die haar kan veranderen in een wolf, een rivier of
een regenbui. Een duistere vijand jaagt ook op deze ketting,
en misschien heeft hij wel iets te maken met de plotselinge
verdwijning van Twisters vader...

Een groep vogels zoekt onder leiding van de Hop naar de
echte koning, Simorgh. Die verkondigt dat de reis naar de
berg Kaf waar Simorgh leeft niet zonder gevaar zal zijn.
Veel vogels haken af, bang voor de gevaren die ze kunnen
tegenkomen. Anderen sterven tijdens de reis door de zeven
valleien van liefde, vriendschap, queeste, begrip, samenhorigheid, verwondering en dood. De vogels die volhouden en
de berg Kaf bereiken, ontdekken dat Simorgh de koning in
elk van hen aanwezig is. Voor jeugd van 15+.

Een verre plek vlakbij
Long, Hayley | softback | 288 blz | € 15,00
bestelnr. 9789402701722

Na een auto-ongeluk zijn Dylan en Griff wees geworden.
Hun oom en tante wonen ver weg in Wales, maar die kennen ze niet goed. Daarna wordt hun leven rustiger, maar
het verdriet speelt een grote rol. Griff praat niet en wil liever
alleen zijn, en Dylan vlucht in zijn hoofd naar plekken waar
hij gelukkig was. Dan is er iets dat hij moet oplossen om
verder te kunnen, maar daar heeft hij al zijn moed voor
nodig.
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Hans Moolenburgh

9789047708650

9789047707660

9789047707660

9789047706069

9789047707691

9789047709497

SR in memoriam

9789047703327

D r . H ans C.M oolenburgh

Ook ons bereikte het bericht dat op 6 november 2018 Hans Moolenburgh sr.
is overleden. In de afgelopen jaren heeft Hans Moolenburgh, arts en schrijver,
meerdere lezingen gehouden voor Pentagram Boekwinkel, de laatste zelfs nog
op 2 nov. 2016, op 91-jarige leeftijd! Een voordracht van hem was iedere keer
weer een bijzondere gebeurtenis, een waar feest. En aan de dankbare reacties
van de grote aantallen bezoekers was duidelijk te merken dat hij voor velen een
geliefd mens was. Een voorbeeld. Wij hebben van zijn wijs- en eigenwijsheden
volop mogen genieten! Van zijn niet aflatende inzet en strijd voor de gezondheid
van de hele mens. Maar ook van zijn onvergetelijke humor, van zijn diepgaande
religiositeit en maatschappelijke betrokkenheid. Velen zijn door zijn invloed op
een meer innerlijk gericht levensspoor gebracht en velen zijn de betekenis gaan
beseffen van de titel van één van zijn boeken: ‘U kunt meer dan u denkt’.
We zullen Hans Moolenburgh missen en hebben als nagedachtenis en eerbetoon zijn boeken hierboven nog eens bij elkaar gezet, als weliswaar stille, maar
bovenal als helder-levende getuigen van zijn gezondmakende gedachtegoed.
Team Pentagram Boekwinkel
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titel

1161

Bielau, K.

Paracelsus - bloemlezing

19,50

1203

Boeddha

boek e-book

De wijsheidsschool van het leven (Symposionreeks 25)

11,95

1214/E Boeddha

Alle verandering komt tot rust in Boeddha (Symposionreeks 28)

11,95 /5,00

1038

Boehme, J.

Over het bovenzinnelijke leven

11,00

1122

Boehme, J.

De roede des drijvers verbroken (Crystal serie 7)

1126

Boehme, J.

Levend in de eenvoud van Christus, een bloemlezing

7,50
18,00

1137/E Boehme, J.

Boehme, een zeer lichte morgenster is opgegaan (Symposionreeks 1)

1252

Morgenrood in opgang

29,50

1233/E Boer, A. de,

Mysteriën en symbolen van de ziel

19,50 /10,00

1244/E Boer, A. de,

Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood

19,50 /10,00

1249/E Boer, André de

Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

19,50 /10,00

1227/E Boer, A. de, en T. Rozema

Spirituele Kerst

14,50 /10,00

1230/E Boer, A. de, en T. Rozema

Spirituele Pasen en Pinksteren (Symposionreeks 34)

14,50 /10,00

Boehme

9,95 /5,00

1173

Broek, R. van den

Hermes Trismegistus

10,00

1195

Broek, R. van den

Gnosis in de Oudheid, Nag Hammadi in context

49,50

1176

Broek, R. van den en G. Quispel

Corpus Hermeticum

29,95

1232

Broek, R. van den en G. Quispel

Hermetische geschriften

55,00

1234/E Burger, J.P.

Coornhert - licht in Europa

45,00 /20,00

1064/E Comenius, J.A.

Het labyrint der wereld, het paradijs des harten

10,00 /5,00

1065

Comenius, J.A.

Unum Necessarium

1175

Comenius, J.A.

Via Lucis, De weg van het Licht

15,00

1178

Comenius, J.A.

J.A. Comenius, hart - hoofd - daad (Symposionreeks 16)

11,95

1121

Dietzfelbinger, K.

Rozenkruisers toen en nu (Crystal serie 6)

10,50

1212/E Dietzfelbinger, K.

Pythagoras, leven-mysterieschool-gulden verzen

19,50 /10,00

1253

Dijkstra, Jaap

Levenslang verwonderen (fotoboek van Jaap en Johan Dijkstra)

14,50

1058

Eckartshausen, K. von

De wolk boven het heiligdom

13,00

5,00

1066

Eckartshausen, K. von

De mysteriën der ware religie

17,00

1067

Eckartshausen, K. von

De magische krachten van de natuur

14,00

1107

Eckartshausen, K. von

Enkele woorden uit het binnenste

11,50

1170

Eckartshausen, K. von

Karl von Eckartshausen, hoe de rede ons God verklaart (Symposionreeks 14)

11,95
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1105

Ficino, M.

De brieven van Marcilio Ficino (brieven deel 1)

25,50

1114

Ficino, M.

Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is (brieven deel 2)

18,00

1132

Ficino, M.

boek e-book

Marsilio Ficino, 500 jaar later

5,50

1139/E Ficino, M.

Ficino, brug naar de hermetische Gnosis (Symposionreeks 3)

9,95 /5,00

1205

Ficino, M.

Het leven van Plato en andere brieven (brieven deel 3)

1155

Fludd, R.

Fludd, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen (Symposionreeks 9)

1033

Gadal, A

Op weg naar de heilige graal

15,50

1070

Gadal, A

Het erfgoed der Katharen

17,00

1071

Gadal, A

Het Druïdisme

6,50

1072

Gadal, A

Montréalp de Sos, de graalburcht

6,50

1156

Gadal, A

De triomf van de universele Gnosis

29,50

1150

Heindel, M.

De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden

29,50

1142/E Huijs, P.F.W.

Gnosis, stromen van Licht in Europa

27,50 /10,00

1166

Huijs, P.F.W.

Volmaakt Licht, Essays over de wetenschap van de ziel

19,50

1185

Huijs, P.F.W.

Geroepen door het wereldhart

29,50

22,50
9,95

1207

Huijs, P.F.W.

Was ik een kind

17,50

1211

Huijs, P.F.W.

De vuurgloed van de ontstijging, over het leven van Z.W. Leene

29,50

1191

Huijs, P.F.W. (red.)

Zegezangen van Hermes' Gnosis | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 1

24,50

1217

Huijs, P.F.W. (red.)

Visioenen, mysteriën en ritualen | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 2

24,50

1221

Huijs, P.F.W. (red.)

Ad Fontes

1225

Huijs, P.F.W. (red.)

In het teken van de driebond van het Licht (inclusief DVD)

27,50

1224

Keijzer, A.

Late Vensters - verzamelde gedichten

19,50

1148

Kleiberg, B.

Roos en kabbala (Crystal serie 10)

10,50

1171

Kleiberg, B.

Het graalmysterie van Parzival

24,50

1118

Kooij, P. van der en C. Gilly

Fama Fraternitatis

27,50

1119/E Mani

Mani's Lichtschat

26,50 /15,00

1168/E Mani

Mani, de gave van het Licht (Symposionreeks 13)

11,95 /5,00

1231

Meer, Olke van der

9,50

Schaap zonder herder

19,50

1029/E Meyrink, G.

De engel van het westelijk venster

23,00 /10,00

1053

Meyrink, G.

De witte dominicaan

20,00

1068

Meyrink, G.

De vier maanbroeders, de Klokkenmaker
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1069

Meyrink, G.

Het groene gezicht

23,00

1117

Meyrink, G.

De Golem

23,00

boek e-book

1130/E Meyrink, G.

Walpurgisnacht

20,50 /10,00

1182/E Meyrink, G.

De verandering in het bloed

17,50 /10,00

1186

Meyrink, G.

Gustav Meyrink, de weg naar degene die men eigenlijk is (Symposionreeks 19)

11,95

1187

Meyrink, G.

Gustav Meyrink, tekst- en beeldfragmenten

1179

Mozart, W.A.

Mozart's Zauberflöte, het alchemisch proces van inwijding (Symposionreeks 17) 11,95

1188

Mozart, W.A.

Mozart, Rozenkruisers en vrijmetselarij (Symposionreeks 20)

11,95

1031/E Naimy, M.

Het boek van Mirdad

24,50 /10,00

1149/E Naimy, M.

Gesprek met de ander

13,50 /10,00

1213/E Nooyen, E.

Hart voor Tao

29,50 /15,00

1239/E Nooyen, E.

Mysteriën van Tao en de Daodejing

19,50 /10,00

1163

De Keulse Mani Codex

10,00

1032/E Ouseley, G.J.

Het evangelie van de heilige twaalven

24,50 /10,00

1125/E Paracelsus

Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie (Crystal serie 8)

7,50 /5,00

Oort, J. van en G. Quispel

5,00

1140/E Paracelsus

Paracelsus (Symposionreeks 4)

9,95 /5,00

1022

Petri, C. de

Transfiguratie

7,00

1023

Petri, C. de

Het zegel der vernieuwing

10,50

1024

Petri, C. de

Zeven stemmen spreken

10,50

1025

Petri, C. de

Het Gouden Rozenkruis

10,50

1092

Petri, C. de

Brieven

20,00

1095

Petri, C. de

Het Levende Woord

27,50

1096/E Polderman, C.

Concordantie

/10,00

1135

Quispel, G.

De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen

37,50

1152

Quispel, G.

Valentinus, de gnosticus en zijn evangelie der waarheid

19,50

1160

Quispel, G.

Het Evangelie van Thomas

10,00

1164

Quispel, G.

Gnosis, De derde component van de Europese cultuur traditie

10,00

1005

Rijckenborgh, J. van

Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

19,00

1007/E Rijckenborgh, J. van

De komende nieuwe mens

28,50 /15,00

1008

Rijckenborgh, J. van

De Gnosis in actuele openbaring

22,50

1009/E Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 1

28,50 /15,00
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1010

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 2

28,50

1011

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 3

28,50

boek e-book

1012

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 4

28,50

1013

Rijckenborgh, J. van

De roep der Rozenkruisers Broederschap

29,50

1014

Rijckenborgh, J. van

De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap

18,50

1015

Rijckenborgh, J. van

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1

29,50

1016

Rijckenborgh, J. van

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

29,50

1026

Rijckenborgh, J. van

Het Christelijke inwijdingsmysterie, Dei Gloria Intacta

24,50

1027

Rijckenborgh, J. van

Het mysterie der Zaligsprekingen

1034

Rijckenborgh, J. van

Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

1035

Rijckenborgh, J. van

Het mysterie van leven en dood

8,00

1044

Rijckenborgh, J. van

Het universele geneesmiddel

7,00

1047

Rijckenborgh, J. van

Een nieuwe roep

3,50

1056

Rijckenborgh, J. van

Er is geen ledige ruimte

7,00

1059

Rijckenborgh, J. van

Christianopolis

1062

Rijckenborgh, J. van

Het licht der wereld

9,50
14,00

13,50
9,50

1099/E Rijckenborgh, J. van

De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

29,50 /15,00

1001

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De broederschap van Shamballa

15,50

1002

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het universele pad

15,50

1003

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De grote omwenteling

19,00

1004

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De universele Gnosis

19,00

1006

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het nieuwe teken

15,50

1017

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het lichtkleed van de nieuwe mens

10,50

1018

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De wereldbroederschap van het Rozenkruis

8,50

1019

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De machtige tekens van Gods raad

8,50

1020

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het vrijmakende pad van het Rozenkruis

10,50

1021

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De nieuwe Mercuriusstaf

10,50

1036

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Reveil

8,50

1091/E Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De Chinese Gnosis

29,50 /15,00

1209

Gnostiek-Christelijke inwijding bij de katharen

12,50

Het mysterie rond Francis Bacon

29,50 /15,00

Ritman, R.

1247/E Ruseler, J.
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1141/E Schmidt, K.O.

Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn

22,50 /10,00

1210

Shabistarie, M.

De verborgen rozentuin

24,50

1197

Shakespeare, W.

boek e-book

Het onzegbare in het werk van Shakespeare (Symposionreeks 21)

11,95

1146/E Slavenburg, J.

De oerknal van het Christendom

22,50 /10,00

1128

Smit, F.

De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie

1172

Snoek, G.

De Rozenkruisers in Nederland in de zeventiende eeuw

29,50

1250

Snoek, Bonnie

Handschriften en vrienden van Jacob Boehme

29,50

1180

Soehrawardi

Het ruisen van Gabriëls vleugels

19,50

9,00

1138/E Spinoza, B.

Spinoza, wijsgeer uit de zeventiende eeuw (Symposionreeks 2)

1127

Spoel-de Pril, H.

Gedachten en gedichten

14,50

1246

Stock, Anne

Overtocht naar Nieuwe Gronden

19,50

1229

Stock, Anne

Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis

19,50

1245

Stock, Anne

Aauariusstralen

19,50

1256

Stock, Anne

De Zon der Zielen

19,50

1165

Tauler, J.

Taulers weg naar binnen

14,00

9,95 /5,00

1201

Törpel, Claudia

Alleen met het hart denk je goed

24,50

1104/E Trismegistus, H.

Vermaning van de ziel (Crystal serie 1)

1181

Trismegistus, H.

De Wijsheid van Hermes (Symposionreeks 18)

11,95

1134

Wehr, G.

Jacob Boehme, een biografie

18,00

1153

Westenberg, G.

Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship

29,50

1202

Witsenburg, B

Genezen, dialoog tussen lichaam en ziel

19,50

1133/E Zichner, M.

De grote levensspiraal, Dantes sprirituele boodschap

14,50 /10,00

1183

Zwaal, N.

De Maya's: dragers van universele wijsheid

15,00

1220

Zwaal, N.

Zaai de wind, verteller - Maliki de waarheidsdrager en de mysteriën van Afrika

19,50

Het Evangelie van de Pistis Sophia

29,50

1030

44

19-11-2018

7,50 /5,00

1077

diverse auteurs

Het proces van transfiguratie

3,50

1109

diverse auteurs

Mysteriedieren (Crystal serie 2)

7,50
14,50

1110

diverse auteurs

Verhalen uit de Rozentuin, deel 1

1111

diverse auteurs

Over de kennis die verlicht (Crystal serie 3)

7,50

1115

diverse auteurs

Over de terugkeer tot de oorsprong (Crystal serie 4)

7,50

1116

diverse auteurs

Gnosis als innerlijke religie (Crystal serie 5)
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1131

Bijbelconcordantie

1143

diverse auteurs

Terug naar de Bron, deel 1 (Symposionreeks 5)

19-11-2018

boek e-book
19,00
9,95

1144

diverse auteurs

Bruno, Een komeet raasde over Europa (Symposionreeks 6)

9,95

1145

diverse auteurs

De Graal en het Rozenkruis (Crystal serie 9)

7,50

1151

diverse auteurs

Het Rozenkuis en het mysterie van de graal (Symposionreeks 7)

9,95

1154

diverse auteurs

Terug naar de Bron, deel 2 (Symposionreeks 8)

9,95

1159

diverse auteurs

400 Jaar Rozenkruis, de taal van Aquarius (Symposionreeks 11)

9,95

1167

diverse auteurs

De Alkmaarder Cornelis Drebbel (Symposionreeks 12)

9,95

1162

diverse auteurs

Terug naar de Bron, deel 3 (Symposionreeks 10)

9,95

1174

diverse auteurs

Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom (Symposionreeks 15)

11,95

1192

diverse auteurs

Geroepen door het Wereldhart (Symposionreeks 22)

14,50

1196

diverse auteurs

Stemmen van de Stilte (Symposionreeks 23)

11,95

1200

diverse auteurs

De dans van het al, Licht op Nag Hammadi nu (Symposionreeks 24)

11,95

1206/E diverse auteurs

Brahma, Vishnoe, Shiva, de herschepping van de mens (Symposionreeks 26)

11,95 /5,00

1208

Licht en tegenlicht (Symposionreeks 27)

11,95

diverse auteurs

1215

diverse auteurs

Op vleugels van vuur (Symposionreeks 29)

11,95

1216

diverse auteurs

De stem van het rozenhart

14,50

1218/E diverse auteurs

De wijsheid van het grondeloze Tao (Symposionreeks 30)

11,95 /5,00

1222

diverse auteurs

De mens als geestelijk wezen (tweetalig NL-ENG) (Symposionreeks 31)

11,95

1223

diverse auteurs

De Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel (Symposionreeks 32)

11,95

1226

diverse auteurs

De klank van de idee, het beeld van de inspiratie (Symposionreeks 33)

11,95

1228

diverse auteurs

Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez (Symposionreeks 34)

11,95

1232/E diverse auteurs

De grootsheid van de Geest

11,95 /5,00

1236

diverse auteurs

Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden (Symposionreeks 36)

11,95

1237

diverse auteurs

Spoor van Licht

14.50

1238

diverse auteurs

Gnosis in Nederland (Symposionreeks 37)

11,95

1240

diverse auteurs

God is geestig, Quispel centennial (Symposionreeks 38)

11,95

1241

diverse auteurs

Het hart dat weet (Symposionreeks 39)

11,95

1251

diverse auteurs

Het schone het goede het ware (Symposion 40+41+42)

19,50

1255

diverse auteurs

Mannen op de bres voor de zuivere rede (Symposion 43)

11,95

D:\1-Orders\RKP\Verzendcatalogi\Catalogus najaar 2018\fondslijst_najaar2018_hf_3.xlsx
pag 6 van 7

45

boeknr. (van en over) auteur

titel

boek e-book

Jeugdboeken
1049

Abbestee, N.

Jeugdbijbel

24,50

1235/E Dijk, M. van

Erea deel 1 - Het geheim van de Runensteen

19,50 /10,00

1248

Dijk, M. van

Erea deel 2 - De poort naar het oosten

19,50

1242

Dijkstra, Jaap

Het kind van Overal en Nergens

19,50

1093

De ridder van de waanburcht

8,50

1097

Johan Laatstgeboren

6,00

1106

Kleurenland en andere verhalen

8,50

1113

Een hart voor de koning

7,00

1120

De reis naar het altijd-stralende eiland

8,00

1124

De taal der klokken, verhalen uit de Rozentuin, deel 2

1243

Springmuis, een verhaal van de Noord_amerikaanse Vlakte-Indianen
DVD

Reis naar het Onverwachte (Nederlands ondertiteld)

14,50

19,50

pentagram boekwinkel: voor levende spiritualiteit
U vindt in pentagram boekwinkel een assortiment op basis van de indeling GOD • KOSMOS • MENS , met thema’s als:
oude culturen / christendom / oosterse wijsheid / wetenschap • kunst • cultuur • geschiedenis / gnosis • hermetica •
alchemie • mystiek / graal • katharen • rozenkruis / geestelijke stromingen / gezondheid • kookboeken • opvoeding •
psychologie / westerse filosofie • symboliek / romans • verhalen • mythen • poëzie / cadeauboekjes / jeugdboeken

Algemene informatie en bestelvoorwaarden
Rozekruis Pers

Prijzen en (boek)gegevens

(T)
(F)
(E)
(S)

Deze zijn in de catalogus naar beste weten,
maar onder voorbehoud van wijziging, weergegeven.

023 532 38 52
023 531 94 53
info@rozekruispers.com
www.rozekruispers.com

Bezoekadres | Pentagram boekwinkel
Bakenessergracht 1
2011 JS Haarlem
ma. t & m vr. 9.30 – 12.00 u.
en 13.00 – 17.00 u.

Privacybeleid
Uw (adres)gegevens staan uitsluitend ter beschikking van de
Rozekruis Pers en worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Zijn uw gegevens onjuist weergegeven, wilt u ons dan
de correcte gegevens doorgeven?
Als u geen catalogus – of andere (elektronische) post – meer
van ons wilt ontvangen, geeft u dat a.u.b. aan ons door.

Verzendkosten en facturering
Binnenlandse bestellingen worden voor particulieren zonder verzendkosten bezorgd!
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A.H. Stock

Ove r toch t
na ar
Nie uwe
Grond en

Overtocht naar Nieuwe Gronden
A.H. Stock

1. Overtocht naar Nieuwe Gronden. Bestelnr. 9789490712020.
Poëtische neerslag van een diep doorleefde zoektocht naar de menselijke bestemming. Anne Stock (1932)
is rozenkruiser sinds 1983. De teksten zijn van de 20 jaar daarvoor, en je beleeft het allemaal mee: de
zoektocht, de hoop en vertwijfeling, de berusting, de worsteling, het inzicht, de verstilling, het loslaten, de
vreugde van het vinden en de troost die ze hieruit put.
2. Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis.
Bestelnr. 9789067324458.

Het vervolg op ‘Overtocht naar Nieuwe Gronden’. Een nieuwe levensfase brak aan. De overtocht was voltooid,
nu kwam ze op vaste grond te staan. De nieuwe ziel ervaart in de aanvang een chaos van geluk. Maar bij een
volgehouden leerlingschap gaat dit overweldigende geluksgevoel over in een proces van groei. Dat is vaak
een innerlijke worsteling, maar nooit een bij de pakken neer zitten. Altijd is er weer een blij herkennen, een
stille vreugde, een diep weten, een groot vertrouwen: ik ben op de goede weg, als mijn ik maar zwijgen wil,
als ik de Ziel maar alle ruimte geef en mij richt op het Licht.

3. Aquarius-stralen. Bestelnr. 9789077944134.
Deze bundel getuigt van een rijp geworden ziel, die de grote stilte ervaart, maar ook nieuwe kracht en
nieuwe mogelijkheden. Het is een wonderschone en harmonieuze afwisseling van teksten die getuigen van
verstilling en pure overgave, en teksten die oproepen tot het afschudden van het oude en tot nieuwe daad,
ten dienste van anderen.
4. De zon der zielen. Bestelnr. 9789077944165.
Deze bundel getuigt van een rijp geworden ziel, die de grote stilte ervaart, maar ook nieuwe kracht en
nieuwe mogelijkheden. Het is een wonderschone en harmonieuze afwisseling van teksten die getuigen van
verstilling en pure overgave, en teksten die oproepen tot het afschudden van het oude en tot nieuwe daad,
ten dienste van anderen.

Mannen op
de bres voor
de zuivere rede
Coornhert en Bredero in Teylers
diverse auteurs
soft back met flappen
Symposion 43
21,5 x 13,5 cm | 80 blz | € 11,95

bestelnr. 1255 | ISBN 978 6732 472 4

C

oornhert is de eerste ‘vrijdenker des vaderlands’. Met zijn vrije geest vocht hij
tegen onderdrukking, vooroordeel, hypocrisie en eigenwaan. Hij trad in 1583

toe tot de Amsterdamse rederijkerskamer ‘D’Egelantier’, die als motto voerde ‘in Liefde Bloeyende’. D’Egelantier werd de voorloper van de ‘Nederduytsche Academie’
die hoger onderwijs en geestelijke vorming voor gewone mensen als belangrijkste
doel had.
Als oprichters van de Academie en als volgende generatie schrijvers verwerkten
Samuel Coster, P.C. Hooft en G.A. Bredero, Coornherts filosofie volop in hun
toneel- en poëziewerken. Met name de schilder en toneelschrijver Bredero had een
open geest en een fijnzinnig gevoel voor de gezuiverde rede. Heel belangrijk is
voor hem dat je als mens ‘selveloos en stil’ wordt. Als je zuiver wilt denken, dien je
de valse ‘ickigheyt’ van de wereld van je af te schudden en door te dringen tot het
inzicht dat je ‘in de eeuwige Logos’ leeft.
Wat waren het voor mensen? Waar kwamen die ideeën vandaan? Hoe leefden
zij, en wat leren ze ons? Wat verstaan we onder de Zuivere Rede? Hoe dring je
daarin door? De denkbeelden waarmee zij toen worstelden zijn anno 2018 nog
even actueel. En de vragen waarmee zij ons nu nog confronteren nog even urgent.

Levenslang verwonderen,
leven in beeld en tekst
Jaap Dijkstra tekst, Johan Dijkstra fotograaf
hardback full color | 15,0 x 20,0 cm | 92 blz | € 14,50
bestelnr. 1253 | ISBN 978 7794 415 8

K

ennis die tot stand komt door zintuiglijke waarneming zonder daar een
analyse aan te verbinden.Dus alleen kijken zonder te bedenken wat je ziet,

of voelen zonder te bedenken wat je voelt of proeven zonder te bedenken wat
je proeft. Dat is lastig, heel erg lastig zelfs maar niet onmogelijk want het kan je
zomaar, plotseling overkomen.
Hebben wij nog de rust en de ruimte om ons te verwonderen over het leven?

Voor een kind is het leven één groot wonder, alles is nieuw. Het kind staat nog
helemaal open voor het wonder dat het leven is. Maar naarmate we ouder worden
slokt het leven ons op en voor we het weten vinden we alles normaal, heeft alles een
naam gekregen en is in een hokje geplaatst. Een boek vol verwondering – observaties in beeld en tekst van twee broers, Jaap (tekst) en Johan (beeld) Dijkstra.

trilogie over de gnostieke mysteriën
1. Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest
bezielde mens worden. Bestelnr. 1233. (is nu ook in het Engels verkrijgbaar)
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen?
Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je
het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen
in de wereld. Bezin je op mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.
2. Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood –
een nieuwe mens worden. Bestelnr. 1244.
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend
bent voor de dood. Jouw visies op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor
de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart.
3. Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens –
het godsplan verwerkelijken. Bestelnr. 1249.
Bestaat God? Die vraag is niet belangrijk, want het is evident dat er een
oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit
je diepste kern in de kracht van de Gnosis.
Alle boeken zijn gratis te volgen via online-programma’s: www.spiritueleteksten.nl

